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PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE…
Mgr. Michal Vrajík,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden

…NEJVYŠŠÍHO SOUDU
Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 5281/2016 ze dne 25. dubna 2017
Témata: Právní jednání, výklad projevu vůle
Základním hlediskem pro výklad právního jednání je úmysl jednajícího, byl-li takový úmysl 
druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět. Při jeho zjišťování je třeba vycházet z hledi-
sek uvedených v § 556 odst. 2 občanského zákoníku. Teprve pokud nelze zjistit úmysl jedna-
jícího, se uplatní objektivní metoda interpretace a projevu vůle se přisuzuje význam, jaký by 
mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle určen.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 5097/2016 ze dne 17. srpna 2017
Témata: Pracovní volno, náhrada mzdy
Brání-li zaměstnanci v práci jiná osobní překážka, může mu zaměstnavatel poskytnout pra-
covní volno bez náhrady mzdy nebo platu na základě smlouvy (dohody) se zaměstnancem, 
neboť zákoník práce jim takový postup výslovně nezakazuje a z povahy ustanovení § 191 a § 
199 zákoníku práce nevyplývá, že se od nich není možné v tomto směru odchýlit.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 5302/2016 ze dne 17. srpna 2017
Témata: Požadavky pro řádný výkon práce, porušování povinností
Přestože požadavky zaměstnavatele se mohou dotýkat též morálních kvalit zaměstnance, ne-
lze výpovědní důvod podle § 52 písm. g) zákoníku práce zaměňovat s výpovědním důvodem 
podle § 52 písm. f) zákoníku práce a z jednání vytýkaného ve výpovědi a vykazujícího zna-
ky porušení pracovních povinností „sekundárně“ konstruovat výpovědní důvod spočívající 
v „nesplňování požadavků na morální a charakterový profil vedoucího pracovníka“.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3635/2016 ze dne 22. srpna 2017
Témata: Výpověď z pracovního poměru, porušení povinností
Nelze souhlasit, že by upozornění na možnost výpovědi bylo vázáno toliko na vytýkání 
„méně závažného“ porušení povinností. Taková podmínka z § 52 písm. g) zákoníku práce 
nevyplývá. Skutečnost, že se v judikatuře v souvislosti s upozorněním na možnost výpovědi 
argumentovalo tím, že se tak má stát nejpozději „při méně závažném porušení povinnosti“, 
vyjadřovala toliko minimální míru intenzity porušení povinností.
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Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1875/2017 ze dne 22. srpna 2017
Témata: Náhrada škody, nevrácení peněžních částek
Je povinností žalobce, aby „tvrdil a prokázal, že žalovaný převzaté peníze zaviněně použil 
v rozporu s pracovními povinnostmi“. Této povinnosti lze dostát tvrzením, že žalovaný dosud 
neodevzdal peníze „převzaté“ od zaměstnavatele (žalobce), o nichž věděl, že jsou určeny 
k jinému účelu než pro jeho potřebu. Bude-li se chtít žalovaný úspěšně bránit, musí tvrdit, že 
peníze některou z možných forem odevzdal nebo že pro ponechání existoval právní důvod.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1876/2017 ze dne 22. srpna 2017
Témata: Souběh funkcí, neplatnost pracovní smlouvy
Protože nebylo možné, aby pracovněprávní vztah pro výkon funkce statutárního orgánu byl 
založen jinou smlouvou, dovolací soud setrvává na názoru, že na základě pracovní smlou-
vy uzavřené na pozici „výrobního ředitele“ nevznikl mezi účastníky platný pracovněprávní 
vztah, který by se řídil zákoníkem práce, a že pracovní smlouva uzavřená dne 1. ledna 2009 
mezi žalovanou a žalobcem na výkon tohoto vedoucího pracovního místa je neplatná.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3268/2016 ze dne 29. srpna 2017
Témata: Náhrada škody, ušlý zisk
Škoda může spočívat rovněž v nákladech na opravu poškozeného stroje nebo zařízení, na 
kterém pracovali zaměstnanci poškozeného zaměstnavatele, jimž tento zaměstnavatel vypla-
til mzdu nebo plat za vykonanou práci. Náklady na mzdu ovšem nelze bez dalšího považovat 
za škodu, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinností. Takovou škodu lze spat-
řovat jen v těch nákladech na mzdu, které by jinak nevznikly.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 780/2017 ze dne 29. srpna 2017
Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 782/2017 ze dne 29. srpna 2017
Témata: Náhrada škody, pracovní úraz
Domáhá-li se zaměstnanec vůči zaměstnavateli náhrady škody na zdraví vzniklé tím, že za-
městnavatel porušoval právní předpisy nebo úmyslně jednal proti dobrým mravům, přičemž 
nejde ani o pracovní úraz ani o nemoc z povolání, je třeba takový nárok posoudit podle § 187 
zákoníku práce. (pozn. aut. – posuzováno podle zákoníku práce č. 65/1965 Sb.)

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 1096/2017 ze dne 29. srpna 2017
Témata: Porušení povinností, okamžité zrušení
Dovodily-li soudy, že jednání žalobce („minimálně od března 2014“ do října 2014 používal 
„firemní“ kreditní kartu pro soukromé účely, přestože byl seznámen a souhlasil s pravidlem, 
které takové používání zakazuje) lze kvalifikovat jako porušení povinností zvlášť hrubým způ-
sobem, pak bylo ve věci rozhodnuto v souladu se zákonem a s již ustálenou judikaturou, na 
níž dovolací soud nemá důvod cokoliv měnit.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 235/2017 ze dne 5. září 2017
Témata: Diskriminace, přiměřené zadostiučinění
Ohlas neoprávněných zásahů do práv žalobkyně přesáhl Ústav fyziologie lékařské fakulty, 
neboť o nich proběhlo šetření na úrovni rektorátu. V případě vyjádření ohledně etnického 
a rasového původu žalobkyně je třeba vzít v úvahu vysokou míru závažnosti tohoto zásahu. 
Za těchto okolností je požadované zadostiučinění ve formě zveřejnění omluvy v časopise, 
který je interním univerzitním periodikem, přiměřeným prostředkem satisfakce.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2057/2017 ze dne 5. září 2017
Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1957/2017 ze dne 3. října 2017
Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2159/2017 ze dne 3. října 2017
(pozn. aut. – všechny tři rozsudky obsahují shodné právní věty)
Témata: Plat, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ve sděleních Ministerstva práce a sociálních věcí č. 271/2011 Sb., č. 183/2012 Sb., č. 18/2013 Sb. 
a č. 394/2013 Sb. byla platová základna pro soudce vypočítána v rozporu se zákonem. Jelikož 
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tyto nesprávně vypočtené základny byly poté použity pro výpočet základen pro státní zástupce, 
nejsou správná ani sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2011 Sb., č. 184/2012 Sb., 
č. 17/2013 Sb. a č. 395/2013 Sb.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1619/2017 ze dne 6. září 2017
Témata: Narovnání, okamžité zrušení
Doručené okamžité zrušení nemůže být dodatečně odvoláno. Své účinky pozbývá jen na zá-
kladě pravomocného rozhodnutí soudu, kterým bylo určeno, že je neplatné, nebo na základě 
dohody o sporných nárocích (dohody o narovnání) uzavřené v průběhu řízení u soudu (jehož 
předmětem bylo určení neplatnosti okamžitého zrušení), v níž se účastníci dohodli, že jejich 
pracovní poměr po doručení okamžitého zrušení trval a že bude trvat i nadále.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1862/2017 ze dne 13. září 2017
Témata: Odstupné, bezdůvodné obohacení
Skutečnost, že zaměstnanci nenáleží odstupné na základě § 67 odst. 1 nebo odst. 2 zákoní-
ku práce, proto ještě neznamená, že mu na něj nemohlo vzniknout právo jinak – například 
na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele nebo na základě vnitřního předpisu. Na 
odstupné proto může vzniknout právo i zaměstnanci, jehož pracovní poměr byl ukončen 
dohodou podle § 49 zákoníku práce bez uvedení důvodu.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3258/2015 ze dne 19. září 2017
Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4048/2015 ze dne 19. září 2017
Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4156/2016 ze dne 19. září 2017
(pozn. aut. – všechny tři rozsudky obsahují shodné právní věty)
Témata: Soudci, pracovní pohotovost
Stojí-li právní úprava na tom, že soudci náleží za výkon jeho funkce jen to, co je výslovně 
uvedeno v zákoně o platu, nelze dovozovat, že by bylo možno soudci (zvlášť, samostatně) 
poskytovat odměnu za pracovní pohotovost, neboť takový případný nárok je již zohledněn 
v platu. Ani ode dne účinnosti zákona č. 262/2006 Sb. odměna za pracovní pohotovost 
soudci nenáleží.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4556/2016 ze dne 26. září 2017
Témata: Náhrada škody, bolestné
Při stanovení náhrady za bolest způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem (nemocí z po-
volání), ke kterému došlo poté, co dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, se až do 30. září 2015 postupuje (s výjimkou případů, na které se vztahuje 
§ 10 nařízení vlády č. 276/2015 Sb.) podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti 
a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4959/2016 ze dne 26. září 2017
Témata: Zaměstnanci v dopravě, mzda
V případě členů osádky autobusu MHD a členů osádky autobusu linkové osobní dopravy, 
u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, se v době od 1. ledna 2009 do 31. pro-
since 2016 na pracovní dobu, a tedy ani na dobu čekání mezi spoji v rámci linky časově 
a místně určené jízdním řádem, nevztahoval režim § 3 písm. a) nařízení vlády č. 589/2006 Sb. 
a uvedeným zaměstnancům v dopravě za dobu čekání mezi spoji nenáležela odměna.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2287/2017 ze dne 9. října 2017
Témata: Skončení pracovního poměru, žaloba
Protože okamžitým zrušením rozvázal pracovní poměr někdo, kdo již nebyl zaměstnavate-
lem, bylo toto okamžité zrušení neplatné. I když žalobkyně nemohla uplatnit neplatnost to-
hoto rozvázání žalobou podle § 72 zákoníku práce, zůstala jí zachována možnost domáhat se 
určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru žalobou podle § 80 písm. c) o. s. ř., ovšem 
za předpokladu, že má na takovém určení naléhavý právní zájem.
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Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 5139/2016 ze dne 17. října 2017
Témata: Přechod práv a povinností, pracovní úraz
Po zániku Ústavu národního zdraví Národního výboru hl. m. Prahy po ukončení likvidace 
(tj. bez právního nástupce) povinnost k uspokojení nároků žalobkyně z odpovědnosti za ško-
du způsobenou pracovním úrazem ze dne 7. listopadu 1983 přešla buď na pojišťovnu, nebo 
na stát (státem se zde rozumí Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí).

…NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
Rozsudek sp. zn. 8 Ads 24/2017 ze dne 31. října 2017
Témata: Agentura práce, zaměstnávání zdravotně postižených
Zákaz dočasně přidělit k výkonu práce zaměstnance se zdravotním postižením nemohl mít 
vliv na povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl se vypočetl 
z počtu všech zaměstnanců, tj. jak „kmenových“, tak „agenturních“. Zákon o zaměstnanosti 
ani vyhláška č. 518/2004 Sb. nestanovovaly, že by se do celkového počtu zaměstnanců neza-
počítávali dočasně přidělení zaměstnanci (jako je tomu od 1. ledna 2015).

Rozsudek sp. zn. 9 As 83/2017 ze dne 6. prosince 2017
Témata: Bezpečnost práce, správní delikt
Projednávané delikty na úseku bezpečnosti práce jsou delikty ohrožovacími směrem k bez-
pečnosti práce a zdraví zaměstnanců. Pro naplnění skutkové podstaty je tak nezbytné, aby 
bylo v obecné rovině zřejmé, jakým způsobem skutek ohrožuje bezpečnost zaměstnanců. 
Uvedené závěry nelze vyvrátit subjektivními spekulacemi stěžovatele, že k faktickému ohro-
žení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců nemohlo dojít.

…ÚSTAVNÍHO SOUDU
Nález sp. zn. II. ÚS 3245/16 ze dne 31. října 2017
Témata: Naléhavý právní zájem, určení neplatnosti odvolání z funkce
Krajský soud vyšel z názoru, že za jediný v úvahu připadající právní zájem, kterým lze opod-
statnit určovací žalobu ve věci odvolání z funkce, je pouze zájem na pokračování ve výkonu 
funkce. Uvedený postup vedl k nepřípustnému zúžení práva na přístup k soudu. Nelze mít 
totiž za to, že jen proto, že stěžovatelce skončil pracovní poměr, nemůže mít stěžovatelka za 
žádných okolností naléhavý právní zájem na určení platnosti jejího odvolání z funkce.

Usnesení sp. zn. IV. ÚS 2535/17 ze dne 7. listopadu 2017
Témata: Doručování písemností, vložení do P. O. Boxu
Ze zákona vyplývá povinnost doručovat okamžité zrušení pracovního poměru do vlastních 
rukou. Pojem „do vlastních rukou“ je tak notoricky známý, že stěžovatelka měla postupovat 
podle zákona a pochybení při doručování jde k její tíži – v tom žádný přepjatý formalismus 
spatřovat nelze. Jiné by to bylo, kdyby vedlejší účastnice zásilku osobně převzala – pak by 
měly soudy vzít v úvahu materiální princip při doručování.

Usnesení sp. zn. III. ÚS 3330/17 ze dne 14. listopadu 2017
Témata: Kritika zaměstnavatele, porušení povinností
Stěžovatel má jistě právo se k poměrům panujícím v městské policii vyjadřovat, ale nesmí tak 
činit urážlivým, vulgárním způsobem. Ostatně ani sám stěžovatel v ústavní stížnosti netvrdí, 
že by vulgarity v předmětném dopise plnily byť jakýkoliv účel a že by bez nich myšlenky 
a podněty stěžovatele nemohly být vyjádřeny.

Usnesení sp. zn. IV. ÚS 3321/17 ze dne 5. prosince 2017
Témata: Bezdůvodné obohacení, náhrada mzdy
V rozhodovací praxi je vyjádřen právní názor, že při zvažování „dobré víry“ zaměstnance při 
přijetí náhrady mzdy od zaměstnavatele z důvodu neplatného rozvázání pracovního poměru 
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je třeba vzít v úvahu, zda v době poskytnutí náhrady již uplynula lhůta k podání dovolání 
nebo k uplatnění ústavní stížnosti proti rozsudku soudu, kterým bylo rozhodnuto o neplat-
nosti rozvázání pracovního poměru.

…SOUDNÍHO DVORA (EU)
Rozsudek sp. zn. C-409/16 ze dne 18. října 2017
Témata: Diskriminace, rovné zacházení
Směrnice 76/207/EHS brání právní úpravě, která podřizuje účast uchazečů v přijímacím řízení 
policejní školy tohoto členského státu požadavku minimální tělesné výšky 1,70 m bez ohledu 
na jejich pohlaví, neboť tato právní úprava znevýhodňuje značně větší počet osob ženského 
pohlaví v porovnání s osobami mužského pohlaví a uvedená právní úprava podle všeho není 
vhodná ani nezbytná k dosažení legitimního cíle.

Rozsudek sp. zn. C-200/16 ze dne 19. října 2017
Témata: Přechod práv a povinností, změna dodavatele
Pojem „převod podniku [nebo] závodu“ se vztahuje na situaci, kdy zadavatel ukončil smlou-
vu o poskytování služeb zabezpečení a ostrahy svých zařízení, která byla uzavřena s určitým 
podnikem, a následně uzavřel za účelem poskytování těchto činností novou smlouvu s ji-
ným podnikem, který odmítá převzít zaměstnance prvně uvedeného podniku, pokud druhý 
podnik převzal vybavení nezbytné k poskytování služeb.

Rozsudek sp. zn. C-98/15 ze dne 9. listopadu 2017
Témata: Kratší pracovní doba, diskriminace
Směrnice Rady 79/7/EHS brání právním předpisům členského státu, které v případě vertikálně 
rozvržené práce na částečný úvazek vylučují neodpracované dny z výpočtu dnů pojištění 
a zkracují tak dobu poskytování dávky v nezaměstnanosti, jestliže je zjištěno, že většinu 
zaměstnanců na vertikálně rozvržený pracovní úvazek, jichž se tato právní úprava nepříznivě 
dotýká, tvoří ženy.

Rozsudek sp. zn. C-306/16 ze dne 9. listopadu 2017
Témata: Pracovní doba, nepřetržitý odpočinek v týdnu
Směrnice 2003/88/ES nevyžaduje, aby minimální nepřetržitý odpočinek v týdnu v délce dva-
ceti čtyř hodin, na který má pracovník nárok, byl poskytnut nejpozději v den následující 
po období šesti po sobě jdoucích odpracovaných dnů, ale ukládá, aby tento byl poskytnut 
v rámci každého období sedmi dnů.

Rozsudek sp. zn. C-214/16 ze dne 29. listopadu 2017
Témata: Dovolená, náhrada mzdy
Dojde-li ke sporu mezi pracovníkem a zaměstnavatelem o to, zda má pracovník nárok na pla-
cenou dovolenou za kalendářní rok, brání Směrnice 2003/88/ES tomu, aby pracovník musel 
takovou dovolenou vyčerpat ještě předtím, než je určeno, zda má nárok na náhradu mzdy 
z důvodu čerpání této dovolené.

Rozsudek sp. zn. C-243/16 ze dne 14. prosince 2017
Témata: Žaloba, příslušnost soudu
Směrnice 2009/101/ES a 2012/30/EU nepřiznávají zaměstnancům, kteří jsou věřiteli akciové 
společnosti z důvodu ukončení pracovního poměru, právo podat u stejného soudu, jako je 
soud, který je příslušný k rozhodnutí o jejich žalobě znějící na uznání jejich pracovněprávní 
pohledávky, žalobu na určení odpovědnosti proti členovi statutárního orgánu této společnos-
ti, aby byl prohlášen za solidárního dlužníka uvedené pracovněprávní pohledávky.

Rubrika slouží k uvedení přehledu nejnovějších pracovněprávních judikátů s krátkým vyme-
zením (citací nebo parafrází) předmětu řízení a hlavního závěru. Nejedná se o vyčerpávající 
popis daných případů a rubrika v žádném případě nemá a nemůže sloužit jako právní rada 
nebo úplný komentář k daným judikátům nebo jako jejich citace.
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